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• Com o objetivo de oferecer transporte aéreo com rapidez,
conforto e segurança, a Helic Fly presta serviços de táxi
aéreo voando de helicópteros e aviões de Belo
Horizonte para as principais cidades e pontos turísticos da
região, proporcionando grande economia de tempo aos seus
passageiros.

• A Helic Fly atua no setor de táxi aéreo desde 2011 atendendo
pessoas físicas e jurídicas com qualidade e segurança.
Cumprimos todas as exigências e recomendações da ANAC –
Agência Nacional de Aviação Civil. Nossos serviços de táxi
aéreo são prestados por experientes pilotos.



• A Helic Fly Táxi Aéreo possui o Certificado de Operador
Aéreo (COA) emitido pela Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC). Esse documento comprova que a Helic
Fly está totalmente apta a realizar operações comerciais
aéreas e que a empresa está em conformidade com
as normas, regulamentos e padrões da ANAC.

• Segurança e confiança. Esse é o padrão Helic Fly Táxi 
Aéreo.



COA HELIC TAXI AEREO



Manutenção de nossas aeronaves

• A Helic Fly Táxi Aéreo coloca a manutenção de
suas aeronaves nas mãos de uma das
melhores empresas do setor, a HBR Aviação.

• Saiba mais em www.hbraviacao.com.br



Frota Helic Fly Táxi Aéreo
Robinson R-44 Raven II

• O Robinson R-44, é um helicóptero projetado para transporte executivo,
de passeio e de turismo, e para coberturas jornalísticas, projetado e
fabricado em larga escala nos Estados Unidos a partir da década de 1990
pela Robinson Helicopter Company, que é atualmente um dos maiores
fabricantes de helicópteros do mundo.

• O Robinson R-44 tem capacidade para transportar com conforto um piloto
e três passageiros em missões típicas dentro de metrópoles, pousando e
decolando de helipontos e heliportos, e também para viagens
intermunicipais.



Robinson R-44 Raven II



NOSSA BASE DE OPERAÇÃO



SERVIÇOS OFERECIDOS

• Instalações seguras, monitoradas por vigilância
eletrônica, segurança especializada e armada 24h;



SERVIÇOS OFERECIDOS

• Sala VIP;



SERVIÇOS OFERECIDOS

• Sala de reunião com vídeo conferência;



SERVIÇOS OFERECIDOS

• Hangares para recepção, limpeza e manobras da
aeronave;



Em Belo Horizonte, táxi aéreo é com a Helic Fly.


